
Sida �  av �  1 7 Sammanställt 03-14-2017  
av Max Lauritzen, THREAD 

 

FOKUSGRUPP: EKERÖ IK 
Kansliet, 1:a feb 2017 
Fokusgrupp genomförd och dokumentation sammanställd av Max Lauritzen, THREAD AB.

Frågor… 
Hur skapar vi mer vilja och förståelse för samverkan?
Vad skulle underlätta personlig kontakt och relationsbyggande mellan kommun och 
civilsamhälle? 

VAD ÄR DET SOM MÖJLIGGÖR?  
Förut var det möten 2 gånger per år med Skå IK, tjänstemän på kommunen och politiker. Det 
var värdefullt informationsutbyte, skapade mer förståelse hon kommunen och blev ett forum för 
de större frågorna. (sista mötet var 2 år sedan)
Fokusera på gemensamt uppdrag / syfte: att skapa värdefull fritid för kommuninvånare.
Ta kontakt, sitta ner och samtala.

VAD ÄR DET SOM HINDRAR? 
Kommunen söker ingen information, istället tror man sig veta. Är man rädd för dialog? 
När vi markerade så var det inte ok. Först blev det tyst sedan fick vi reda på att beslut hade 
fattats utan dialog. Svårt att hantera input / konflikter? (läs mer om tennishallen nedan)
Svårt att veta vem man ska prata med, ibland vet inte ens tjänstemännen vilken nämnd frågan 
ligger på. 
Mer fokus på kultur än fritid, dvs sport mm. Saknas engagemang / intresse hos kommunen.

DRÖMMEN: HUR SKULLE DU VILJA ATT DET VAR?  
(OM ALLT VAR MÖJLIGT) 

En person på kommunen som brinner för idrottsfrågor och arbetar med att förvalta och utveckla 
idrotten i kommunen - i dialog med föreningar och med uttalat mandat och resurser från 
Kommunen. 
En långstig plan från kommunens sida som vi kan samarbeta kring. Vart vill vi? Vad kommer 
hända inom 5 år? Föreningar kan vara med och informera / implementera. 
Kommunen tar initiativ till samordning och skapar nödvändiga stödstrukturer för att möta behov 
hos kommuninvånare (tex nyanlända).

HUR NÅR VI DIT? 
KOMMUNEN TAR INITIATIV FÖR SAMVERKAN! 

VAD KAN KOMMUNEN GÖRA? 
Återuppta forum-träffarna som var förut, kanske bjuda in bredare? Viktigt att tänka till formatet 
så att de det utgår från föreningarnas egna förutsättningar (verksamhet, utmaningar och 
möjligheter).
En kontaktväg in i kommunen! 
Gör det enkelt för oss föreningar att engagera oss. Vi arbetar ideellt och har begränsat med tid.
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VAD KAN CIVILSAMHÄLLET GÖRA? 

Kanske bli mer ödmjuka för vilka förutsättningar som finns och vilka krav som kan ställas. 
Vara lösnings-orienterade: HUR gör vi?
Vi kan bidra med resurser, etc i samverkansprojekt om kommunen driver projekten. 
Vi gör vad vi kan, tex hjälper nyanlända komma igång med fotboll. 

VAD ÄR ETT FÖRSTA STEG I RÄTT RIKTNING? 
Kommunen sammankallar fritidsverksamheter till forum för samverkan: Hur utvecklar vi idrotts/
fritidsaktiviteter i kommunen?

OM EKERÖ IK  
10 % av kommunens invånare är aktiva. 6673 aktiviteter med 88’ deltagare. 26:e största 
fotbollsklubb i landet + en del andra sporter. Så stora att folk tror det är kommunal 
verksamhet, går till kommunen och klagar på avgifter. Har kontakt med Kultur och fritid + 
fastighet på kommunen. Får ersättning för att driva kommunens idrottsanläggningar, bra 
lösning. Svårt att veta hur man påverkar och när man ska prata med tjänstemän eller 
politiker. 

Valt att inte samverka med andra sportföreningar för att det är svårt av olika anledningar. 
Men vore trevligt att hitta samverkansformer. Pga lokalbristen så behöver vi samarbeta. 
Ska fler sportföreningar tex konkurrera om samma lokaler blir det kontraproduktivt. Det är 
också därför vi inte startar basket och badmintonverksamhet som skulle locka fler tjejer* - 
de skulle konkurrera med bandyn, etc. Dvs vi måste ta tider från andra.  
 
*Eget mål 2020: Lika många tjejer som killar.

UTMANINGAR 
Ensamkommande: vi tar in dem i sportklubbarna, men i vissa grupper blir de nästan en 
majoritet. Problemet är att de är på annan nivå än de som spelat i 10 år, en utmaning som 
vi behöver hantera. Anställer nu Mohammed som talar språket och kan kulturen. Ska 
hjälpa att träna. Mycket aktiviteter (gratis skridskor etc) bygger 100% på personligt ideellt 
engagemang. Svårt för oss att räcka till utöver ordinarie verksamhet. 

Parkering: Vår parkering används som infartsparkering så den är full när det är träning 
tidig em + otrygg miljö för barnen. 

Tennishallen: Vi hade idéer på hur den hade kunnat användas, när planer kom att ta in 
kommersiell verksamhet som direkt konkurrerade med oss (lekland) så protesterade vi. 
”När vi markerade så var det inte Ok”. Det blev tyst från kommunens sida. Sedan togs 
beslut om annan verksamhet, bättre än första förslaget med fortf. kommersiell aktör som 
gör att vi har inte råd att utnyttja lokalen.

REFLEKTION 
Ibland räcker det bara med att veta att vad vi säger lyssnas till och tas i beaktning. En bra 
dialog och transparens skulle minska frustrationen. Samt att komma ihåg att vi vill samma 
sak. 
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FOKUSGRUPP: Ekerö kommun 
Tjänstemän i Ekerö kommun, 1:a feb 2017 
Fokusgrupp genomförd och dokumentation sammanställd av Max Lauritzen, THREAD AB.

Fråga 
Hur skapar vi vilja och förståelse för samverkan mellan kommun och civilsamhälle? 


VAD ÄR DET SOM MÖJLIGGÖR?  
Arbeta med (för kommunen) prioriterad målgrupp, tex. unga eller risk-grupper.  

Jämlikt bemötande (nya insatser görs på detta område nu) 

Konkreta projekt nära (kommunala) verksamheten. Gärna med extern finansiering för 
samverkansprojekt, tex. Fabriken. 

VAD ÄR DET SOM HINDRAR? 
Tänker endast utifrån eget perspektiv = Brist på helhetsperspektiv och orimliga förväntningar.  

Saknas transparens. 

DRÖMMEN: HUR SKULLE DU VILJA ATT DET VAR?  
(OM ALLT VAR MÖJLIGT) 

Ekerö en plats där alla känner sig inkluderade och har en plats.  

HUR NÅR VI DIT? 
Digitalt register över civilsamhälle.  

Årliga mässor / events i samarbete med kommunal verksamhet, tex. kulturskolan -> win-win. 

Inte bara ”Förening” -> öppna upp för allt engagemang! 

Medborgarperspektiv!  

VAD KAN KOMMUNEN GÖRA? 
Resurser för events & happenings 

skapa events där många föreningar är med.  

Stödja att skolor kan användas som lokala ”community centers” 

VAD ÄR ETT FÖRSTA STEG I RÄTT RIKTNING? 
Möjliggöra nya organisationsformer. 

Stor medborgarmässa!
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FOKUSGRUPP: ÖAR UTAN GRÄNSER 
Engagerade öbor, 1:a feb 2017 
Fokusgrupp genomförd och dokumentation sammanställd av Max Lauritzen, THREAD AB. 

Fråga 
Vad skulle göra det lättare att engagera sig ideellt i Ekerö kommun? 


VAD ÄR DET SOM MÖJLIGGÖR?  
Nätverk 

Aktiviteter geografiskt spridda -> spritt engagemang  

Att känna till nyanländas intresse & hitta möten kring intresset

VAD ÄR DET SOM HINDRAR? 
Avstånd (fysiskt och mentalt) 

Tider (svårt att hinna från jobbet) 

Rädsla att möta människor i kris/trauma. 

Man vet inte hur man kan engagera sig  

Man vet inte hur mycket tid som behövs, tex. för att vara god man. 

Kommunikationer (bussar)

DRÖMMEN: HUR SKULLE DU VILJA ATT DET VAR?  
(OM ALLT VAR MÖJLIGT) 

En sluss in som kan möta personer som vill engagera sig & slussa vidare efter intressen & 
förmågor. 

En välkomstförening för alla som flyttar in i kommunen.  

Att lokala föreningar etc engagerar sig. 

HUR NÅR VI DIT? 
Fest för alla nya kommuninvånare  

Anställda på kommunnen som möter alla nya kommuninvånare, undersöker intressen & 
matchar med föreningar. 

VAD KAN KOMMUNEN GÖRA? 
Inkubator för goda idéer, tillgång till lokal.  

VAD ÄR ETT FÖRSTA STEG I RÄTT RIKTNING? 
”Ny på Ekerö” i sociala medier.
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FOKUSGRUPP: FÄRINGSÖ SJÖSCOUTKÅR 
Grupp 1 av 2, 6:e feb 2017 
Fokusgrupp genomförd och dokumentation sammanställd av Max Lauritzen, THREAD AB.

Fråga 
Vad skulle göra det lättare för kommuninvånare att engagera sig ideellt?  

VAD ÄR DET SOM MÖJLIGGÖR?  
Kontaktperson på kommunen. (finns ej idag?)

VAD ÄR DET SOM HINDRAR?  
Vet inte var man kan vända sig. Hur eller vad kommunen kan hjälpa till med.

DRÖMMEN: HUR SKULLE DU VILJA ATT DET VAR?  
(OM ALLT VAR MÖJLIGT) 

Kommun som är nära folket, har koll på deras vilja. Sponsrar där starkt behov och vilja finns.

HUR NÅR VI DIT? 
Skapa en plattform dit man kan vända sig om man vill engagera sig eller hitta andra som vill 
engagera sig volontärt. På olika sätt. Tex Facebook eller hemsida.  

Rättvis sponsring, sponsra utifrån medlemsantal  
och inte utifrån kommunens intresse. 

VAD KAN KOMMUNEN GÖRA? 
Vad kan kommunen erbjuda? Vilka resurser finns att använda? Vilka krav sätts?

VAD KAN CIVILSAMHÄLLET GÖRA? 
Vända sig till kommunen med sina idéer

VAD ÄR ETT FÖRSTA STEG I RÄTT RIKTNING? 
Ökat kommunikation! Berättat tydligt vad för resurser som finns att tillgå och hur man tillgår 
dem. 
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Färingsö Sjöscoutkår, Grupp 2 av 2, 6:e feb 2017 

Fråga 
 Hur kan kommunen bli en bättre samarbetspartner?


VAD ÄR DET SOM MÖJLIGGÖR?  
Ger oss en lokal! 
Bra kollektivtrafik! Allt ska inte bara finnas på Ekerö. Sluta ställa in bussar som är sena. 
Längre öppettider på ungdomsgårdarna.

VAD ÄR DET SOM HINDRAR?  
Det känns som om kommunen är ”the ministry of magic” man ser ingen gå in eller ut, inte heller 
rörelser inuti kommun-huset. 

DRÖMMEN: HUR SKULLE DU VILJA ATT DET VAR?  
(OM ALLT VAR MÖJLIGT) 

En Kommun som är intresserad och engagerad i alla föreningar. 

HUR NÅR VI DIT? 
Upplysa i skolan
Besök våra scoutmöten och var med i verksamheten.

VAD KAN KOMMUNEN GÖRA? 
En förenings-mässa där man får prova på alla aktiviteter som föreningar i kommunen erbjuder 
en gång om året. Inte ungdomar utan barn i lågstadiet.

VAD KAN CIVILSAMHÄLLET GÖRA? 
Inget, Kommunen lyssnar i alla fall inte på oss ungdomar. 

VAD ÄR ETT FÖRSTA STEG I RÄTT RIKTNING? 
Kom på besök och ta med fika! 
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FOKUSGRUPP: UPPGÅRDSSKOLAN 
Engagerade elever ÅK 9, 6:e feb 2017  
Fokusgrupp genomförd och dokumentation sammanställd av Max Lauritzen, THREAD AB

Frågor… 
Vad skulle göra det lättare för kommuninvånare att engagera sig ideellt? 


VAD ÄR DET SOM MÖJLIGGÖR?  
Direktkontakt med rätt person i kommunen. 

När vi får ansvar på riktigt. Erfarenheter från ridskolan. Genomför egna initiativ med ansvar för 
hästar, mm.  

”Olympic Day” när alla idrottsklubbar erbjuder elever prova-på aktiviteter. (på skoltid)   

VAD ÄR DET SOM HINDRAR? 
Bara vuxna är ungdomsledare  

För mkt skola, finns ingen tid för andra aktiviteter.  

Lärare/rektor tar emot idéer, säger ”vi fixar det” men sen händer det inget.  

Man ger lätt upp när det inte funkar.  

Svårt om man måste göra allt själv. 

DRÖMMEN: HUR SKULLE DU VILJA ATT DET VAR?  
(OM ALLT VAR MÖJLIGT) 

Ungdomsdel på kommunen som supportar och marknadsför ungdoms-drivna initiativ.  

Kommunen erbjuder träning för ungdomsledare från olika sporter / aktiviteter. Träningen 
sammanför aktiva unga + kan fungera som ackreditering för att boka lokaler, etc.

HUR NÅR VI DIT? 
En ”olympic day” i tex träkvistavallen, ungdomsledare håller i prova på aktiviteter. (skoltid) 

Flik på Ekerös hemsida - Här kan du vända dig om du har idéer eller intiativ. 

PUSHA för ungdomsdrivet på egna hemsidan + i media (lokatidningen, mm).  
”Ge rampljus” 

Elevrådet som idésluss: samlar in och förmedlar till kommun. Sköter kontakter.  

Multihallar som ungdomsledare har tillgångtill och kan boka själva.


